
 
UCHWAŁA 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 
z dnia .................... 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  w mieszkaniach chronionych oraz 
ośrodkach wsparcia 

 
 

Na podstawie art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym wynosi 
1 000 zł. 
2. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym wynosi 1 000 
zł. 
§ 2. 1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym lub w ośrodku wsparcia ponosi osoba, 
której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych w poniższych tabelach: 
 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
 

Dochód (w stosunku do ustawowego 
kryterium dochodowego) 

Wysokość odpłatności (w odniesieniu do 
stawki miesięcznej opłaty) 

powyżej 100 % do 150 % 30% 

powyżej 150 % do 200 % 50% 

Powyżej 200 % 100 % 

 
 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

 

Dochód (w stosunku do ustawowego 
kryterium dochodowego) 

Wysokość odpłatności ( w odniesieniu do 
miesięcznej stawki odpłatności) 

powyżej 100 % do 150 % 30% 

powyżej 150 % do 200 % 50% 

Powyżej 200 % 100 % 

 
 § 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy korzystania ze wsparcia 
w mieszkaniu chronionym lub w ośrodku wsparcia. W przypadku, gdy wsparcie nie obejmuje 
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni 
korzystania ze wsparcia, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i 
mnożąc przez liczbę dni korzystania ze wsparcia.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  


